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DEN UAFH.ENGIGE REVISORS pATEGNING

Til rette vedkommende

Konklusion
Jeghar revideret indsamlingsregnskabet for "Continuing to serve my soul purpose and expand",
som omfatter perioden 7. november 2019 - 6. november 2020, der udviser samlede indkomne bi
drag pa kr. 62.445,5B, administrationsudgifter pa kr. 573,00 og en opgerelse over anvendelsen af
indsamlingens overskud pa sammenlagt kr. 62.234,30. Hermed er aile indsamlede midler anvendt
til forma let.

Det er min opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af de indsamlede midler
i indsamlingsperioden 7. november 2019 - 6. november 2020 samt af anvendelsen af overskuddet
ved indsamlingen i efterfelgende periode op til regnskabsaflceggelsen.

Grundlaget for konklusionen
Jeghar udfert min revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
yderligere krav, der er geeldendei Danmark. Mit ansvar lfelge disse standarder og krav er neerrnere
beskrevet i revisionspategningens afsnit "Revisorsansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet".
Jeger uafhzsngigaf komiteen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA'sEtiske regler) og de yderligere krav, der er geeldendei Danmark, ligesomjeg har opfyldt
mine evrlge etiske forpligtelser i henhold til disse krav. Det er min opfattelse, at det opnaede
revisionsbeviser tilstrzekkellgt og egnet som grundlag for min konklusion uden forbehold.

Fremhcevelse af forhold vedrerende revisionen
Uden at modificere min konklusion henleder jeg oprneerksornheden pa, at kravet jcevnf(llrBekendt
gerelse om indsamling m.v. § 6, som omhandler at indsamlede midler skal indseettespa en konto i
et pengeinstitut, der er oprettet til det seerligeformal, ikke er overholdt.

Desudenskal jeg, uden at modificere min konklusion, henlede opmcerksomheden pa, at kravet

jeevnfer Bekendtgerelse om indsamling m.v. § B, som omhandler regnskabsferlng af samtlige

lndtzegter og udgifter forbundet med indsamlingen, ikke er overholdt.

Komiteens ansvar for indsamlingsregnskabet
Komiteen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab,der giver et retvisende billede.
Komlteen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som komiteen anser for nedvendig for at
udarbejde et indsamlingsregnskabuden veesentligfejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelsereller fejl.
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DEN UAFH)ENGIGE REVISORSpATEGNING - fortsat

Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet

Mit mal er at opna he] grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden

veesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisions

pategnlng med en konklusion. H(I}jgrad af sikkerhed er et h(l}jt niveau af sikkerhed, men er ikke en

garanti for, at en revision, der udferes i overensstemmelse med internationale standarder om revi

sion og de yderligere krav, der er geeldende i Danmark, altid vii afdeekke veesentlig fejlinformation,

nar sadan findes. Fejlinformationer kan opsta som felge af besvigelser eller fejl og kan betragtes

som veesentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse

pa de ekonomiske beslutninger, som brugerne treeffer pa grundlag af indsamlingsregnskabet.

Som led i en revision, der udferes i overensstemmelse med internationale standarder om revision

og de yderligere krav, der er gzeldende i Danmark, foretager jeg faglige vurderinger og opretholder

professionel skepsis under revisionen. Herudover:

identificerer og vurderer jeg risikoen for veesentllg fejlinformation i indsamlingsregnskabet,

uanset om den skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udferer revisionshandlinger som

reaktion pa disse risici samt opnar revisionsbevis, der er tilstrzekkellgt og egnet til at danne

grundlag for min konklusion. Risikoen for ikke at opdage veesentllg fejlinformation forarsaget

af besvigelser er hejere end ved veesentlig fejlinformation forarsaget af fejl, idet besvigelser

kan omfatte samrnensveergelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller

tilsideseettelse af intern kontrol.

opnar jeg forstaelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omsteendighederne, men ikke for at

kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af komlteens interne kontrol.

tager jeg stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af korniteen, er passende

samt om de regnskabsmzessige sken og tilknyttede oplysninger, som komiteen har

udarbejdet, er rimelige.

tager jeg stilling til den samlede preesentatlon, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet,

samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder

pa en sadan made, at der gives et retvisende billede heraf.

kommunikerer jeg med komiteen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmeesslge

placering af revisionen samt betydelige revlsionsmeessige observationer, herunder eventuelle

betydelige mangler i intern kontrol, som jeg identificerer under revisionen.
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DEN UAFHJENGIGEREVISORSPATEGNING - fortsat

Udtalelse om komlteens erklaering om indsamlingen

Baseret pa det udferte arbejde er det min opfattelse, at komltedens erklaering om overholdelse af

de gaeldende regler i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgaretsan jfr. §8. stk. 3., er korrekt.

Assendlese, den 26. august 2021
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